
Výpis z ú�tu stavebního spo�ení Období: rok 2015 
�íslo ú�tu:  000000-0000000000/8060 Strana �.  1/2 

Stavební spo�itelna �eské spo�itelny, a. s., se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, I� 60197609, 
zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném u M�stského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2616 

Majitel ú�tu: Jan Bu�inka 
Datum narození: 13. 12. 1971 
Adresa pobytu: Spo�itelní 10

100 00 Praha 10
(dal�í �ádek pro adresu do

zahrani�í) 

Pro platby v cizí m�n� 
�íslo ú�tu (IBAN): CZ00 8060 0000 0000 0000 0000 
Kód banky (BIC):  GIBACZPX 

SHRNUTÍ STAVU Ú�TU 

Po�áte�ní z�statek na ú�tu:   240 688,20 K� 
Kone�ný z�statek na ú�tu:      261 688,20 K� 

Vklady:   12 000,00 K� 
Státní podpora za rok 2014: 4 500,00 K� 
Prémie: 0,00 K� 
Úroky: 5 992,80 K� 
Da� z úrok�:  � 898,90 K� 
Ceny za služby: � 360,00 K� 
Celkem: 21 233,90 K� 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE Ú�TU  

Výpis ke dni:   31. 12. 2015
Datum uzav�ení smlouvy:  03. 12. 1997
Cílová �ástka:  300 000 K�
Žádám o státní podporu: ANO 
Úroková sazba z vklad�: 2,00 % ro�n�
Úrokové zvýhodn�ní: 3,00 % ro�n�
Da�ová p�íslu�nost: 

P�ipsaná státní podpora za dobu spo�ení: 15 358,00 K� 
Vrácená státní podpora: za dobu spo�ení: 0,00 K� 
Výplata za dobu spo�ení: 0,00 K�

  Na ú�tu evidujeme doposud nezaplacené ceny za služby ke dni výpisu:                   0,00 K� 
  Na ú�tu dále evidujeme doposud nep�ipsané úroky od 01. 01. 2015 ke dni výpisu:    0,00 K� 

Pot�ebujete rychle a jednoduše vy�ešit financování nové koupelny nebo kuchyn�, vým�ny oken nebo zateplení Vašeho domu?

Využijte náš Úv�r od Bu�inky. P�j�íme Vám až 800 000 K�, výši splátek si m�žete nastavit dle svých možností a nemusíte ru�it bytem 
nebo domem. Úv�r vy�ídíme v kterékoliv pobo�ce �eské spo�itelny nebo u externích partner�.

Touto nabídkou nevzniká právní nárok na uzav�ení úv�rové smlouvy. Uvedené parametry úv�ru mají pouze informativní charakter a
mohou se m�nit dle aktuálního posouzení klienta bankou.

SLUŽBY, KTERÉ VYUŽÍVÁTE 
Zasílání výpisu po p�ipsání státní podpory 
Vinkulace výplaty z�statku na ú�tu 

P�eklenovací úv�r � �íslo ú�tu: 1118�4429314/8060 

P�EHLED PARAMETR� SMLOUVY 

Doba od uzav�ení smlouvy:      168 m�síc� 
Stav ú�tu (k cílové �ástce):      75 % 

  Bodové hodnocení:      489 bod� 
  Úroková sazba platná do 01. 09. 2015:     4,00 % 
  Úroková sazba platná do 01. 012. 2015:   3,00 % 

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Stavební spo�itelna �eské spo�itelny 

Ing. Jan Divi� 

�len p�edstavenstva 

Vážený pan 
Ing. Jan Bu�inka 
Spo�itelní 10 
100 00 Praha 10 
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Stavební spo�itelna �eské spo�itelny, a. s., se sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, I� 60197609, 
zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném u M�stského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2616 

01. 01. 2015 Vklad 0 000,00 
AV: xxxxxxxxxAV1xxxxxxxxxxxx;xxxxxxAV2xxxxxxxxxxx; xxxxxxAV3xxxxxxx 
xxxx; xxxxxxAV4xxxxxxxxxxx 
ZP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
DI: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
KI: xxxxxxxxxx 

01. 01. 2015 Cena za správu a vedení ú�tu stavebního spo�ení - 000,00

25. 01. 2015 Vklad 0 000,00 
AV: xxxxxxxxxAV1xxxxxxxxxxxx;xxxxxxAV2xxxxxxxxxxx; xxxxxxAV3xxxxxxx 
xxxx; xxxxxxAV4xxxxxxxxxxx 
KI: xxxxxxxxxx 

15. 02. 2015 Vklad 0 000,00 
Jana Bu�inková 111111 - 1111111111/0800 1234567890 / 558 

Vklad na tomto ú�tu podléhá ochran�, kterou poskytuje systém poji�t�ní pohledávek z vklad�. Podrobn�j�í p�ehled o systému poji�t�ní 
pohledávek z vklad� je k dispozici na webových stránkách banky na adrese http:\\www.burinka.cz. 

Na této adrese je pro Vás umíst�n Informa�ní p�ehled o systému poji�t�ní pohledávek z klad� pro klienta, v n�mž naleznete všechny     
základní informace o limitu poji�t�ní, lh�t� pro výplatu a m�n�, ve které bude náhrada za pohledávku z vkladu vyplacena, jakož i o tom, 
kterému systému poji�t�ní pohledávek z vklad� Vá� vklad podléhá a dal�í související informace, které jsou pro Vás pot�ebné. Tento 
Informa�ní p�ehled Vám rádi poskytneme i na v�ech pobo�kách �eské spo�itelny, u na�ich externích partner� �i Vám jej na požádání 
za�leme na Va�i koresponden�ní adresu. 

Aktuální informace o stavu ú�tu a pohybech na ú�tu si m�žete zjistit prost�ednictvím služby SERVIS 24 na www.servis24.cz. Informace o konkrétní 
platební transakci Stavební spo�itelna �eské spo�itelny zp�ístup�uje na kterékoliv pobo�ce �eské spo�itelny. 

P�ípadné dal�í informace Vám sd�líme na telefonním �ísle 800 120 120, na e-mailu burinka@burinka.cz nebo je naleznete na na�ich webových 
stránkách www.burinka.cz. 

Zaú�továno Položka  �ástka (K�)
Název protiú�tu Bankovní spojení protiú�tu Variabilní / Konstantní / Specifický symbol

Popis 

 P�EHLED POHYB� NA Ú�TU   PO�ÁTE�NÍ Z�STATEK K 01. 01. 2015   0 000,00 

 KONE�NÝ Z�STATEK K 31. 12. 2015   0 000,00

zahraničí)

Produkt, ke kterému 
je výpis vytvořen. Číslo 
účtu je totožné s číslem 
smlouvy o stavebním 
spoření. Je uvedeno také 
období, za které je výpis 
vyhotoven.

Adresa majitele účtu pro 
zasílání korespondence.

V tomto bodě jsou 
uvedeny služby, 
které jsou k Vašemu 
stavebnímu spoření 
využívány, např. zasílání 
výpisů po připsání státní 
podpory, vinkulace 
výplaty zůstatku na účtu, 
překlenovací úvěr, atd.

Přehled parametrů 
smlouvy obsahuje počet 
měsíců uplynulých 
od uzavření smlouvy 
o stavebním spoření, 
stav účtu vyjádřený 
v procentech vzhledem 
k výši cílové částky a stav 
bodového hodnocení.

V základních údajích 
o účtu je uvedeno 
datum, ke kterému 
je výpis vyhotoven, 
a dále základní údaje 
o stavebním spoření: 
datum uzavření smlouvy, 
cílová částka, požadavek 
na nárokování státního 
příspěvku a sjednaná 
úroková sazba z vkladů.

Základní údaje o majiteli 
účtu, tj. jméno, příjmení, 
datum narození a adresa 
trvalého bydliště.

Průvodce výpisem z účtu 
stavebního spoření

Pro zasílání plateb ze 
zahraničí je uveden 
příslušný IBAN a BIC. 
IBAN je číslo účtu 
v mezinárodním formátu. 
BIC je swiftový kód banky.

V přehledu pohybů 
na účtu jsou uvedeny 
všechny zaúčtované 
transakce v období, 
za které je výpis 
vyhotoven. U každé 
položky je uvedeno 
datum zaúčtování, typ 
položky (obvykle Vklad), 
číslo protiúčtu a částka. 
Mohou být uvedeny další 
nepovinné údaje, jako 
jsou název protiúčtu, 
zpráva pro příjemce 
(AV pole), doplňující 
informace k transakci, 
variabilní symbol, 
konstantní symbol nebo 
specifický symbol. Jedná 
se o nepovinné údaje, 
které nejsou rozhodující 
pro správné zaúčtování 
platby.

Shrnutí stavu účtu 
obsahuje souhrnný 
přehled vkladů, přiznané 
státní podpory, úroků 
a cen za služby.
Dále může být uvedena 
informace o doposud 
neuhrazených cenách 
(např. za vedení smlouvy 
atd.) k datu vyhotovení 
výpisu nebo informace 
o doposud nepřipsaných 
úrocích za určité období.


